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Eenige faunistische en biologische aanteekeningen betreffende

verschillende in 1896 en 1897 (^) gevangen en gekweekte

MACROLEPIDOPTERA.
DOOR

Dr. J. T H. O V D E 91 A X ü.

Deze mededeeling is een vervolg op eene vroeger (^) onder ge-

lijken litel verschenene. Het daar gezegde, omtrent het vermelden

van nieuwe vindplaatsen, is ook hier van toepassing. Verder kan

ik niet nalaten, nogmaals te wijzen op de toen beschreven methode,

om jonge rupsen in lampeglazen of glazen buizen te kweeken.

In den sedert verloopen tijd heb ik deze manier talrijke malen en

steeds met succes toegepast, ook waar dit door anderen, die op

de gewone manier kweekten (een afgesneden takje in water of

eene voedselplant in eene groote ruimte , b. v. eene suikerflesch

enz.) , niet verkregen werd. Wanneer de voedselplant zeer weinig

uitwasemt, sloot ik zelfs de aan ééne zijde open glazen buizen

met eene kurk, of de lampeglazen met twee kurken. Ik blies dan

evenwel dagelijks eenmaal versehe lucht in door middel van een

caoutchouc knijpbal , waaraan eene slang , die tot op den bodem van

de buis reikte; aldus kan men de oude lucht zeer gemakkelijk door

nieuwe vervangen
, zonder de dieren noemenswaard te verontrusten.

De vangsten te Oisterwijk (Mei 1896), Lochem (September 1896),

Laag-Soeren, gem. Rheden (Juni 1897) en Plasmolen, gem. Mook-

Middelaar (Juli 1897) gedaan, geschiedden respectievelijk in gezel-

(1) Ook enkele reeds vroeger gedane vangsten worden hier vermeld.

(2) Zie Tijdschr. v. Entom. , Dl. XXXIX 1896, p. 77.
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schap van en gemeenschappelijk met de heeren : J. de Vries

— H. A. de Vos tot Nederveen Gappel —J. de Vries en A. A.

van Pelt Lechner —en H. A. dé Vos tot Nederveen Gappel. Met

de grootste bereidwilligheid hebben zij het vermelden onzer gewich-

tigste vangsten aan mij overgelaten.

Ongeveer alle op te noemen Noctuiden zijn «op smeer» gevangen.

Eenige belangrijke vangsten , door anderen , niet-leden onzer

entomologische vereeniging, gedaan, zijn eveneens in de volgende

bladzijden opgesomd. Zoo was de heer Dr. E. C. Julius Mohr te

Haarlem zoo vriendelijk
, mij uit zijne in de laatste tien jaren

bijeengebrachte collectie , welke hij niet langer wenschte te be-

houden, al datgene te laten uitzoeken, wat mij belang inboezemde;

verscheidene zijner vangsten zijn in deze lijst vermeld. Vervolgens

worden ook een aantal vondsten medegedeeld, gedaan door de

heeren L. P. de Bussy, P. Cramer, H. Crommelin en R. A.

Polak, allen te Amsterdam. Hun allen zij hier mijn dank voor

de welwillend verstrekte mededeelingen betuigd. De laatste ver-

zamelde eenigen tijd te Zweelo en te Schoonoord, gem. Sleen,

in Drenthe, de provincie, die, wat de Lepidoptera betreft, de

minst doorzochte van ons land is.

Argymiis adippe L. Sinds jaren bevindt zich in mijne verza-

meling een wijfje dezer soort, in Aug. 1875 te Megen (N.-Br.)

door ons vroeger medelid, den heer F. L. S. F. baron van Tuyll

"van Serooskerken gevangen. Voor Noord-Brabant alleen nog van

Teteringen bij Breda vermeld (M.

Vanessa urticae L. Behalve het reeds vroeger (^) besprokene

aberrante voorwerp dezer soort, verkreeg ik onlangs een tweede,

dat, wat de kleuren betreft, nog sterker afwijkt. Ook hier ont-

breken de twee zwarte vlekjes in cel 2 en 3 der voorvleugels
,

doch bovendien vormen hier de tweede en derde groote voor-

randsvlek te zamen één geheel, terwijl de achtervleugels geheel

(1) Heylaerts, Tijdschr. v. Eatom., Dl. XIII, p. 145.

(2) Zie Tijdschr. v. Entom., DL XL, 1897, Verslag der Wintervergadering

p. 17—18.
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zwart zijn met een zwakken rooden gloed. Dit merkwaardige exem-

plaar, dat ik tot de var, ichnusokles Selys meen te mogen brengen,

bevond zich in de verzameling van den heer Mohr en was het eenige

afwijkend geteekende onder 70 stuks^ die verkregen werden bij het

opkweeken van een in de duinen bij Haailem gevonden rupsenbroedsel.

De vlinder kwam uit in October 1895, Met het bovengenoemde

tweede voorwerp en eenige andere afwijkende vlinders zal hij eer-

lang worden beschreven en afgebeeld.

Vanessa C-album L. De vlucht der inlandsche voorwerpen kan

tot 48 mM, bedragen.

Melanargïa galathea L, Onder meerdere te Houthem (Z. -Limburg)

door den heer Crommelin gevangen exemplaren zag ik er een

van slechts 37 mM. vlucht.

Lycaena argus L, (= aegon Schiff,) ('). Een miniatuur-voor-

werp, van slechts 17.5 mM, vlucht, bevindt zich in de verzameling

van den heer de Vos tot Nederveen Cappel; gevangen te Apeldoorn.

Poli/ommatus phlaeas L. (^). Ook van deze soort werd een minia-

tuur-voorwerp, van 20 mM. vlucht, gevangen, en wel te Exlo,

gem. Odoorn (Dr,), door den heer Polak, die de welwillendheid

had, mij het voorwerp te schenken. Op S Ociohev zd,g \k P. phlaeas

nog te Apeldoorn vliegen.

Papllio mac/iaon L. Eene zeer groote pop dezer soort , ons te

Mook ter hand gesteld, leverde aan den heer de Vos een reus-

achtig wijfje van niet minder dan 88 mM. vlucht. Het verscheen

op 18 JuU 1897.

Pieris brassicae L. Een zeer groot wijfje met bijzonder groote

zwarte vlekken in de collectie Mohr. Vlucht 63 mM. Haarlem
,

27 Juli 1892. —De rupsen dezer soort komen ook veel voor

(evenalü die van P. rapae h.) op Oost-Indische kers, waarop ik ook

de eierscholen aantrof en dat wel niet alleen op de onderzijde der

(i) Na het eerlang verschijnende onderzoek van den heer de Vos tot Neder-

veen Cappel beschouw ik Lycaena argus L. en aegon Schiff, als ééne enkele soort-

(2) Hoewel wij de vindplaats te Laag-Soeren , waar Pohjommatus hippothoe L.

(:= eurgdice Rott.) in 1893 in eenige exemplaren gevangen werd, meerdere

inalen in Juni 1897 bezochten, werd hij nu niet door ons waargenomen.
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bladeren , zooals o. a. Sepp als regel aangeeft , doch ook op de

bovenzijde.

Pieris daplklice L. Een exemplaar in de coll. Mohr, gevangen in de

duinen bij het station Bloeinendaal-Overveen. Hoewel ter zelfder

plaatse reeds vroeger aangetroffen, is deze vlinder in het westen

van ons land toch stellig eene hooge zeldzaamheid.

AntliocTiaris cardaminis L. Een gaaf mannetje te Apeldoorn op

4 Juli 1897, wat voor dezen voorjaarsvlinder zeker zeer laat

genoemd mag worden.

SyrïclitTius malvae L. (— alveolus Hb.). Twee groote exemplaren in

den Aardenhout, gem. Bloeinendaal; coll. Mohr. Was in het westen

van ons land nog niet gevonden. Nieuw voor Noord-Holland. —Een

prachtexemplaar der var. taras Meig. werd op 6 Juni 1896 door

den heer Zack te Apeldoorn gevangen. Een voorwerp, dat tusschen

den type en de genoemde var. instaat, ving ik op 17 Mei 1894

te Oisterwijk.

Hesperia comma L. Zeer veel gevangen door den heer Polak te

Sleen en te Zv>^eelo; nog niet bepaald voor Drenthe vermeld.

Hesperia tJiaumas Hfn. ab. Eene allermerkwaardigste afwijking

dezer soort werd, gelijktijdig met vele voorwerpen van IL adaeon

Esp., door den heer Grommelin op 24 Juli 1897 te Houthem ge-

vangen. Het voorwerp, een wijfje, dat eerlang zal worden beschre-

ven en afgebeeld, deed mij eerst aan deze laatstgenoemde soort

denken, doch moet, volgens den heer Snellen, die het nauwkeurig

onderzocht, tot H. tliaumas Hfn. gerekend worden. Vlucht slechts

24 mm. Voorvleugels helder geelbruin , in het midden met eene

vervloeiende , lichte vlek. Achtervleugels grijsachtig geel. De heer

Grommelin deed mij het groote genoegen, mij dit afwijkende

voorwerp aan te bieden.

Ilesjieria lineola O. Niet zeldzaam in de onmiddelijke omgeving

van Amsterdam. Einde Juli verscheidene exemplaren op bloeiende

disteis waargenomen.

Deilephila porcellus L. Van deze in de duinen niet zeldzame

soort ving ik in het laatst van Juni 1897, vliegend op EcJdum ,

eenige exemplaren nabij Wijk aan Zee. Het eenige wijfje daar-
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onder was volkomen gaaf, wat bij deze, hare schoonheid spoedig

verliezende soort als kenteeken beschouwd mocht worden, dat zij

eerst onlangs het poppevlies verlaten had. Toch besloot ik te

trachten , eieren van het dier te verkrijgen. Zooals bij zulke wilde

vliegers gewenscht is, knipte ik, niet ver van den wortel, de

vleugels af en voedde het dier eiken avond met suikerwater of

verdunde stroop. Na eene week begon het eierleggen , dat ver-

scheidene dagen aanhield. De eieren bleken bevrucht te zijn ; weder

een bewijs, hoe spoedig, ten minste bij de Heterocera, de paring

in de natuur plaats vindt. De rupsen kwamen tegen half Juni

uit en groeiden zeer snel; zij waren in ongeveer vier weken vol-

wassen. Geene enkele rups bleef tot aan het einde toe groen , wat

trouwens bij deze soort veel zeldzamer voorkomt dan bij de verwante

J). elpenor L. Ten slotte leverde de teelt een 30-tal poppen op.

Deilephila eiipJiorbiae L. Van deze, voornamelijk langs onze

grootere rivieren huizende soort, werden mij op 24 Aug. 1897

negen volwassen rupsen gebracht, gevonden op eenige planten

van Euphorbia Ci/parissias Scop. , die in een boerentuintje nabij

Putten op de Veluwe stonden. —In de verzameling van den

heer de Bussy zag ik een reusachtig exemplaar van dezen vlinder
,

gevangen te Deventer, van niet minder dan 86 mM. vlucht.

Sp/iinx convolvuü L. Een exemplaar van 122 mM. vlucht in de

verzameUng de Bussy; gevangen te Deventer.

Sphinx ligustri L. De vlucht bedraagt wel eens 120 mM.

Acherontia atropos L. Voor mijne bepaalde overtuiging, dat deze

soort zich bij ons alleen door van elders overgevlogen voorwerpen

voortplant, verkreeg ik onlangs een sterk steunend bewijs. Dat de

in het najaar uitkomende wijfjes slechts rudimentaire eieren be-

vatten, is genoeg bekend, doch dit werd steeds op rekening der

snelle ontwikkeling geschoven. In Juli 1897 was ik evenwel inde

gelegenheid , een wijfje uit eene overwinterde (zij het dan ook niet

in de vrije natuur overwinterd hebbende) pop te anatomiseeren
,

waarvan de uitkomst was , dat ook hier de eieren zoo uiterst klein

"Waren , dat van voortplanting geen sprake kon zijn. Hoewel een

hernieuwd onderzoek aan andere (zoo zij dit kunnen doorstaan,
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dan liefst aan in de natuur overwinterd hebbende) voorwerpen

uiterst gewenscht blijft, geloof ik voorloopig te mogen veronder-

stellen, dat niet de snelle ontwikkeling, maar ons voor de soort

niet normaal klimaat de reden der geringe ontwikkeling der

eieren is. Het onderzochte wijfje verkreeg ik door de zeer welwillende

bemoeiingen van den heer D. ter Haar, aan wien de heer Popta

te Leeuwarden het voorwerp voor mij afstond. Aan beide beeren

betuig ik hierbij mijn weigemeenden dank. De pop werd in Sep-

tember 4896 nabij Franeker opgedolven en de vlinder verscheen

midden Juli 1897. —Onder mijne vroeger gekweekte voorwerpen

bezat het grootste direct na het opspannen eene vlucht van 134 mM.,

die na het drogen tot 131 verminderd was.

Sesiidae. Gedurende ons verblijf aan den Plasmolen vonden

de beer de Vos en ik , op den weg naar Mook , vele honderden

pophulzen uit afgezaagde populierstammen steken. Deze pophulzen

behoorden klaarblijkelijk tot eene Sesiiden-soort, In aanmerking

nemende het voedsel en lettende op de afmeting der poppen, kan

men onder de als i n 1 a n d s c h bekende soorten slechts aan Sclapteron

tahanifonne Rott. denken. TrochiUum apiforme Cl. kan het niet

zijn, daar deze aanmerkelijk grooler is, geheel onderaan den siam

leeft en zich een cocon spint. Toch zou men hier zeer goed eene andere

soort van hetzelfde genus voor zich kunnen hebben en wel de niet

inlandsche TrocldVmm melanocephalum Dalm. {= laphriaeforme Hb.).

Ik werd tot het denken aan twee mogelijkheden gebracht, doordien

Mr. A. Brants de welwillendheid had , mij in de gelegenheid te stellen,

eene niet uitgekomen pop te onderzoeken , vroeger door hem in

eene aanzwelling van een tak van Populus tremula L. aangetroffen.

Deze pop verschilde duidelijk van mijne pophulzen. Indien , zooals

zeer waarschijnlijk is, ééne dezer beide soorten Sc. tahaniforme

is, dan moet de andere eene andere soort zijn. Ik hoop in de

gelegenheid te zijn, in 1898 dit raadsel op te lossen.

Sesia sp)heciformis Gern. Drie exemplaren te Laag-Soeren , Juni

1897. Twee daarvan koesterden zich in den zonneschijn, zittende

op elzenbladeren; het derde ving ik in de vlucht, meenende naar

eene sluipwesp te slaan.
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Trypanns cossus L. In een Duitsch tijdschrift gelezen hebbende,

dat deze soort ook met uitgedroogd brood op te kweeken is , nam

ik daar eens de proef van. Eene in den zomer van 1896 gevonden
,

ruim half volwassen rups deed ik met een stuk uitgedroogd tarwe-

brood in een blikken bus. In Juni 1897 vond ik daarin eene

pop , in een cocon besloten , die op 1 Juli daaraanvolgende een

normalen, vrouwelijken vlinder leverde. Ook de heer Croinmelin

kweekte een paar exemplaren op dezelfde wijze.

Hepialus Jmmuli L. De vlucht der mannetjes bedraagt soms niet

meer dan 40 mM.

Hepialus lupulinus L. Een mijner vrouwelijke exemplaren heeft

eene vlucht van 40 mM.

Ueterogenea limacodes Hfn, Het mannetje vliegt ook overdag.

Reeds meer dan eens nam ik dit waar, o. a. nog in Juni 1897

te Laag-Soeren.

Psyche hirsutella Hb. {fusca Haw.). Daar van Psychiden over

het algemeen weinig vindplaatsen vermeld worden, deel ik mede,

dat ik in Juni 1896 te Oisterwijk drie zakken dezer soort aan-

trof. Twee daarvan leverden een paartje op, de derde eene

sluipwesp.

Ino statices L. Bij honderden op den kanaaldijk te Laag-

Soeren, Juni 1897.

Sarrothripa revayana Schiff, var. ramosana Hb. De door mij be-

schreven en afgebeelde (') grijze vorm schijnt bij ons algemeener

voor te komen dan de bruine. Sinds ik dien eerstgenoemden be-

schreef, heb ik reeds minstens een half dozijn daarvan onder de

oogen gehad; zoo kweekte de heer ter Haar reeds in 1885 een

voorwerp uit eene te Cuyk gevonden rups.

Nola centonalis Hb. De vlucht varieert tusschen 15 en 21 mM.

—Te Mook vonden wij deze soort nog al eens op de gesmeerde

boomen.

(1) Tijdschr. v. Eutom., Dl. XXXIX, 1896, p. 171, PI. 8 Fig. 5. Het daar

afgebeelde voorwerp en ook de teekeuing daarvan waren helder lichtgrijs ; de

lithograaf heeft de voorvleugels te donker weergegeven, vooral wat de wortel-

helft betreft.
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Lithosia grìseola Hb. var. ßava Haw. Een groot voorwerp

dezer zeldzame variëteit ving ik op 15 Aug. 1879 te Hilversum.

Vlucht 35 mM.

Lithosia complana L. Een exemplaar te Sleen (Dr.) in Augustus

1897; R. A. Polak. Nieuw voor Drenthe.

Lithosia muscerda Hfn. Van de vroeger door mij gevangen en

vermelde (') afwijking, welke de kenmerkende stippen geheel

mist, is thans een tweede exemplaar gevangen, en wel te Apel-

doorn, op 3 Juli 1897, door den heer de Vos. —Lith. muscerda

is, naar mijne ondervinding, de Lithosia-^oori , welke men het

talrijkst op smeer aantreft.

Splosoma menthastri Esp. Te Laag-Soeren ving ik op een

avond een voorwerp in de vlucht, dat juist uit het struikgewas

opvloog en zag, gedachtig aan hetgeen de heer van Pelt Lechner

(2) mij mededeelde, nl. dat deze soort te 10 uur begint te vlie-

gen, op mijn horloge. Het bleek inderdaad juist even 10 uur te

zijn. Onlangs verzekerde de heer ter Haar mij
,

geheel hetzelfde

herhaaldelijk te hebben opgemerkt; hij noemde hem zelfs den

« lienuursvhnder». Het blijkt dus wel, dat deze soort met groote

standvastigheid te 10 uur gaat vliegen.

Spilosoma luhricipeda Esp. Een bijna ongeteekend wijfje in de

coll. Mohr. Haarlem. Op de bovenzijde bepaalt zich de teekening

tot de middenstip op eiken vleugel en eene stip aan den voor-

rand der voorvleugels nabij den wortel. Op de onderzijde zijn de

middenstippen en op de voorvleugels de onderhelft der uit de

vleugelpunt komende schuine dwarslijn aanwezig.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXIX, 1896, p. 82.

(2) Nader sclirijft de heer Lechner mij nog: ,,Mijne waarnemingen nu, over

het moment, waarop Sp. menthastri begint te vliegen, loopen over 4 jaren en als

resultaat daarvan kan ik u verzekeren, dat die soort nimmer vóór tien uur hetzij

in mijne, kamer of warande is komen vliegen, hetzij bij eenig licht in mijn tuin

is waargenomen. Wij noemen hem dan ook reeds lang „het klokje van tien".

En nu is het curieuse van het geval dit, dat hij meestal 10 uur precies verschijnt;

kwartier er over wordt het nooit. Laat ik ten slotte nog dit vermelden, dat Sp.

menthastri hier elk jaar in enorme hoeveelheid voorkomt; het is dus juist eene

goede localiteit voor bovenbedoelde waarneming geweest".
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Bovibyx quercifoUa L. Van den heer Crommelin ontving ik in

September 1896 eenige pas geboren rupsjes, welker moeder nabij

Deventer gevangen was. Ik voedde de dieren in het najaar met

meidoorn. Vóór de overwintering bezat ik 13 exemplaren (').

Deze plaatste ik in een houten kastje, waarvan de beide grootste

zijden voor de bovenste drie vierden door gaas vervangen waren.

Het onderste vierde, dat dus een bakje vormde, vulde ik met

vochtig zand, stak daarin de takjes, waartegen de rupsen zich

ter overwintering op spinsel hadden vastgezet, en hing het ge-

heele kastje voor een venster , dat steeds open staat , in een vertrek
,

waar nooit gestookt wordt ; eene der gaaszijden was naar het raam

gewend , zoodat de dieren danig « op de tocht » stonden. Ik

meende op die wijze hare overwinteringsplaats , aan de takken

der boomen (^), het beste te imiteeren. Van tijd tot tijd be-

sproeide ik de rupsen, natuurlijk niet bij vriezend weer. Ook

werd het zand wat vochtig gehouden. In het vroege voorjaar

bespoot ik de dieren dagelijks met een verstuiver, waarbij zij

toen het voorlijf begonnen op te richten. Zoo ik mij niet zeer

vergis, zogen zij dikwijls de kleine waterdruppels op. Zoodra de

dieren zich weder begonnen te verplaatsen , juist op den tijd , dat

zich buiten de eerste meidoornknoppen openden
,

gaf ik hun op-

nieuw voedsel, nl. meidoorn, waaraan zij zonder eenige moeite

önmiddelijk weder begonnen te eten, eerst weinig, doch weldra

meer. Het kritieke tijdstip voor rupsen , die jong of halfwassen

overwinteren , werd door deze dieren dus zonder eenig bezwaar

doorgemaakt. Bij telling bleken drie voorwerpen verdroogd te zijn

en éên kwam er niet door de eerstvolgende vervelling. De overige

negen zijn echter zonder eenigen tegenspoed volwassen geworden

en hebben tusschen 10 en 15 Juli 1897 de vlinders opgeleverd.

Deze waren alle donkerder dan de moeder en behooren eerder tot

(1) Ik deel de wijze, waarop ik deze rupsen liet verwinteren , hier eenigszins

uitvoerig mede, daar anderen, die van hetzelfde broedsel kweekten, daarmede

een minder gunstig resultaat bereikten.

(2) In de duinen leeft deze soort op kruipwilg en is daar dus laag bij den

grond; daar ter plaatse zal zij echter geen gebrek aan luchtverversching

hebben 1
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de var, aïnifoUa 0. dan tot den type. Na de laatste vervelling

kweekte ik de rupsen op wilg in mijn tuin, in gaas ingebonden;

daarin verpopten zij zich ook. Ik deed dit , om de dieren tegen

de verpopping vooral niet te moeten storen.

Bomhyx pini L. Nadat ik in den voorzomer eene rups dezer

soort uit Nunspeet, door de welwillendheid van den heer van

Petersom Ramring, begunstiger der Ned. Ent. Ver., ontvangen

had , welke rups echter een kreupelen vlinder opleverde , ontving

ik op gelijke wijze, op den derden Augustus 1897, drie reeds

eenigen tijd doode vlinders, waaronder twee wijfjes, welke tal

van eieren gelegd hadden Deze laatste waren groenachtig bruin
,

niet, zooals b.v. Hofmann (^) zegt, geelgroen. Merkwaardig zijn

deze eieren ook om hunne aanzienlijke grootte ; de lengte er van

bedraagt nl. 2 tot 2.25 niM. Van 6 tot 14 Augustus kwamen de

rupsjes uit en deze hadden reeds dadelijk eene lengte van 7 mM.

De zwartblauwe insnijdingen op ring 2 en 3 zijn bij de geboorte

al aanwezig en het geheele diertje gelijkt op de volwassen rups
,

zoodat het gemakkelijk te herkennen is. Raakt men de diertjes

aan , dan spartelen zij als een visch op het droge , welke eigen-

schap zij langen tijd behouden ; daarbij springen zij soms een eind

weg , omdat zij zich dan niet meer vasthouden. Tegen de over-

wintering zal ik mijn voorraad in tweeën splitsen , en de eene

helft buiten- , de andere binnenshuis in eene kist met gazen

deksel plaatsen , waarin eene zand- en daarop eene moslaag.

Bomhyx quercus L. De cocon dezer soort is even hakerig op

het gevoel als die van B tr if olii Esp. Het hakerige wordt daar-

door veroorzaakt , dat de korte viltharen , welke de rups op zoo-

danige wijze in haar spinsel verwerkt , dat deze met de punt

daaruit steken, bij de aanraking in onze huid dringen, wat men

duidelijk kan zien , als men de vingertoppen na het aanvatten

van een cocon tegen het licht beschouwt. Deze korte viltharen

staan tusschen de lange haren der rups in, ongeveer op de wijze

zooals het dons tusschen de veeren der vogels instaat. B. trifolii

(1) E. Hofmann, Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas, 1893, p. 62.
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verwerkt de viltharen veel fraaier dan B. querctis'^ zij staan bij

gene ni. veel meer loodrecht op de oppervlakte van den cocon
,

bij deze meer in allerlei richtingen. Dit is een goed kenmerk, om

de cocons te onderscheiden, maar beter nog dit, dat de viltharen

van B. trifola zwart zijn, donkerder dan de grondkleur van den

geelbruinen of bruingelen cocon , terwijl die van B. qucrcus bruin

zijn, en lichter, hetzij veel of weinig, dan de grondkleur van den

bruinen of zwartbruinen cocon , welke zij hier veel meer aan het

oog onttrekken dan bij B. trifoUi. De rups van B, potatoria L.

verwerkt hare zwarte viltharen, die hier in slechts twee rijen

bosjes op den rug staan, eveneens in haar spinsel.

B. rubi L. De eieren worden in den regel aan grashalmen
,

heidetakjes enz. gelegd. In Juni 1897 vonden wij te Laag-Soeren

de eieren, waaruit weldra de rupsen te voorschijn kwamen,

ongeveer een meter van den grond tegen een eikestam. —De

manlijke vlinders bereiken wel eens eene vlucht van 53 mM. , de

vrouwelijke van 66 mM.

Aglia iau L. Het reeds vroeger (') vermelde wijfje kwam toch

nog in 1896 uit; hoewel de dieren onder gelijke omstandigheden

verkeerd hadden, verschilde de tijd van uitkomen ruim vier

maanden. Het mannetje verscheen nl. reeds op 6 Februari, het

wijfje op 10 Juni. Wel waren beide exemplaren van af begin Januari

in een verwarmd vertrek geplaatst geweest, doch dan is het toch

merkwaardig, dat dit wel het uitkomen van het mannetje, doch

niet van het wijfje bespoedigd heeft.

Saturnia pavofiia L. Van een paartje dezer soort, door den

heer de Vos gekweekt uit rupsen , welke hij op Zuid-Beveland

vond, bedraagt de vlucht van het mannetje 63, van het wijfje

82 mM. Zij zijn dus beide zeer groot.

Harpi/ia bifida Hb. In Gelderland is deze soort inderdaad niet

zeldzaam. De rups is daar in den nazomer nog al eens op klater-

popel aan te treffen. Gedurende de laatste jaren vond ik haar te

Oosterbeek , Eerbeek , Apeldoorn , Verden en Lochern , telkens in

(1) Tijdschr. v. Eatom., Dl. XXXIX, 1896, p. 84.
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meerdere exemplaren. Zij zijn zeer gemakkelijk groot te brengen,

zoo zij slechts weinig gestoord worden. Ter verpopping voldoet een

stuk turfpJaat uitmuntend, waarin de rups eene half-eivormige

ruimte uitknaagt en dit met een hard , weinig verheven spinsel

bedekt. Parasieten heb ik uit deze rupsen nog niet verkregen;

H. vinuia L. herbergt deze daarentegen dikwijls. Dat de verheven-

heid bij deze soort op ring 2 haar hoogste punt bereikt , bij onze

beide andere soorten daarentegen op ring 3 , is voor de rups een

goed kenmerk ter onderscheiding, gelijk ook Brants in zijne be-

schrijving in Sepp reeds vermeldt. —De manlijke vlinder vliegt

reeds zeer spoedig na het uitkomen, wat bij mij steeds tegen den

avond plaats vond; hij kan zich dus bij het uitkomen in de ge-

vangenschap licht beschadigen.

Harpyia vinuia L. In Juli 1892 vond ik te Oisterwijk eene

rups , waarvan ook de rug in hoofdzaak groen was. De daar anders

aanwezige paarsbruine kleur was alleen overgebleven als een stipje

op de verhevenheid op ring 3 (niet zooals gewoonlijk opgegeven

wordt op ring 4) en als een lijntje langs de witte grenslijn op

ring 7 en 8.

Notodonta tremula Cl. Deze rups bezit hetzelfde merkwaardige

« dasvormige » halsorgaan , dat bij Not. ziczac L. en bij LopJio-

pteryx camelina L. aanwezig is ('). Het is, als bij de laatstge-

noemde, ongekleurd. Ik zag het niet bij het levende dier te

voorschijn komen, doch ontdekte het aan eene opgeblazen rups,

waar het geheel uifgestulpt was. Zonder twijfel is de rups in staat,

dit bij haar leven actief te doen plaats hebben.

Notodonta ziczac L. Twee parelgrijze rupsen vond ik te Putten

op klaterpopel. De heer ter Haar deelde mij mede, eveneens eene

aldus gekleurde rups ontmoet te hebben.

Notodonta chaonia Hb. Komt in het Gooi nogal voor. Vroeger (^)

deelde ik reeds mede, eens een zestal voorwerpen, waaronder

(1) Zie A. Brants. Een paar halsorganen bij Notodonta ziczac L. Tijdschr.

V. Entom., Dl. XXXVII, 1894, p. 196, PI. 5.

(2) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXVIII, 1896, verslag der zomervergadering,

p. XLVII.
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slechts één wijfje, op 26 April 1894 te Bussum gevangen te

hebben , welke alle rondom eene gaslantaarn rondvlogen, In 1897 ving

de heer Crommelin er nog een grooter aantal te Hilversum , die
,

door licht aangetrokken, in huis kwamen binnenvliegen. Het

waren alle mannetjes.

PJialera hucephala L. Van dezen weinig variabelen (*) vlinder

bevond zich een exemplaar in de collectie Mohr, dat donkerder is

dan gewoonlijk. De zilvergrijze grondkleur der voorvleugels is namelijk

meer en door donkerder grijze schubben verduisterd dan dit anders

het geval is. Ook de achtei'vleugels vertoonen van uit den staart-

hoek naar het midden eene zeer duidelijke (anders slechts zwakke)

zwarte bestuiving, door eene Uchte dwarslijn gedeeld. Te Haarlem

uit de rups gekweekt.

Pygaera curtula L. In September 1896 eenige zeer aangename

dagen bij den heer van Pelt Lechner te Zevenhuizen doorbren-

gend , van welke het middernachtelijk uur in hoofdzaak gewijd

was aan de vangst van Calatnia luiosa Hb., vond ik op een grooten

klaterpopel in zijn tuin eene rups van P. curtula. Bij af kloppen

kwamen er nog verscheidene voor den dag. De heer Lechner deelde

mij mede, dat hij eieren van deze soort ontvangen had van den

heer C. Ritsema Czn. , afkomstig van een te Heemstede gevangen

wijfje. Deze eieren waren zonder verdere voorzorgen aan den klater-

popel toevertrouwd. Uit de genoemde rupsen kweekte ik zeven

vlinders; deze vertoonden duidelijk de twee tint-typen, door Snellen (')

vermeld, nl. sommige meer roodachtig, andere meer paars. Eén

ex. was echter zóó «in den grijze», dat de kleuren zich slechts

door een nauw merkbaar roodachtig tintje van die der verwante

P. anachoreta F. onderscheidden. Een tweede exemplaar vormde

als het ware den overgang tot dit laatste.

Scodra diluta Y . Het vinden van 10 exemplaren dezer zeldzame

soort (•') op het landgoed de Cloese onder Lochem (13 tot 17 Sept.

(1) De grootte van het vlekje midden op den voorvleugel is haast het eenige,

wat nog al eens verschillen aanbiedt.

(2) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 224.

(3) Tijdschr. v. Entom., Dl. XL, 1897, p. 291.
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1896), stelde mij in de gelegenheid, de oogen op het al of niet

behaard zijn te onderzoeken. Dat dit gewenscht was, blijkt uit

het opstel van den heer Snellen : Aanteekeningen over de Europesche

soorten der Cymatophorina ('). Daarin wordt vernield, dat Lederer

bij de soort dlluta behaarde oogen beschrijft en haar daarom tot

het genus Asphalia brengt, terwijl von Heinemann haar naakte

oogen toeschrijft en haar bij Ci/matopJiora inlijft. Bij de twee hem

toen ten dienste staande exemplaren vond de heer Snellen aan het

eene voorwerp de oogen naakt, aan het andere «duidelijk zichtbare

(schoon weinige) haartjes op dit lichaamsdeel». Ik kan thans mede-

deelen , dat al de gevangen exemplaren duidelijk behaarde oogen

bezitten. Wat de lengte van het laatste lid der liptasters (palpen)

betreft, zoo komen zij hierin ongeveer met Asjjàalia, niet met

Cymatopliora overeen. Als verschillen met het eerstgenoemde genus

blijven dan slechts over de stand en de beschuldiging der liptasters,

waarbij zich voegt de andere vliegtijd. Ik voor mij zou de soort

diluta het liefst bij Assimila brengen. i

Acronycta leporina L. var. Iradi/por'ma Tr. Door de welwillendheid

van den heer Lechner ontving ik een manlijk exemplaar met zeer

duidelijke pijlvlek in cel \b en met eene meer dan normale don-

kere bestuiving op het franjeveld , ten minste nabij de vleugelpunt.

Het voorwerp zweemt dus naar de aan het einde der imago-

beschrijving door Snellen (^) vermelde afwijking. Zevenhuizen

(Z.-H.), Juni 1897.

Acronycta menyanthidis View. Een door mij uit de rups ge-

kweekt exemplaar is even donker als de donkerste voorwerpen van

Acr. rumicis L. Oisterwijk 24 Mei 1893.

Acronycta eup/iorbiae F. Ik zag twee voorwerpen dezer zeld-

zame soort , door den heer van den Brandt te Venlo gevangen op

1 en 10 Augustus; een er van berust thans in mijne collectie.

Zij kwamen goed overeen met de door Snellen gegeven beschrij-

ving der te Breda gevangen voorwerpen (^). Vlucht slechts 30 mM.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XIII, 1870, p. 106.

(2) Vlinders vaa Nederland, Macrolepidoptera, p. 255.

(3) Vlinders van Nederland, Microlepidoptera, p. 1147.
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Xanthia gilvago Esp. Een exemplaar van 40 mM. vlucht te

Zevenhuizen (Z.-H.) op 19 Sept. 1896.

OrrhocUa rubiginea F. en

Orrhodia erythrocephala F. , met de var. glabra Hb. , welke

jaarlijks te Apeldoorn gevonden worden, kwamen daar in 1896

in bijzonder groot aantal voor.

Miselia oxi/acanthae L. Buitengewoon talrijk te Apeldoorn in

het begin van October 1896. Ik bezit een afwijkend exemplaar,

te Arnhem gevangen , waarbij o. a. de helderwitte afzetting der

tweede dwarslijn in cel Ib geheel ontbreekt.

Xylina fwoifera Hfn. Lochern, 16 Sept. 1896, de Vos.

Xì/l'ma socia Hfn. De heer de Bussy was zoo welwillend , mij

een voorwerp af te staan, dat- hij op 29 Augustus 1895 op

het landgoed Frieswijk onder Diepenveen op smeer gevangen

had. Dit is het derde inlandsche exemplaar (de beide andere

werden door de beeren de Vos en Zack te Apeldoorn gevangen)

en de soort is nieuw voor Overijssel. —Zij is , behalve aan de door

Snellen in zijne beschrijving (') zoo juist opgegeven kenmerken,

ook nog van X. semih'unuea Haw. onderscheiden door den vorm

der voorvleugels. Deze zijn nl. bij X. semibrimnea smaller en aan

den voorrand rechter dan bij onze overige inlandsche soorten
;

X. socia sluit zich te dezen opzichte meer bij deze laatste aan.

De grootste voorvleugelbreedte bij zes mij ten dienste staande

exemplaren van X. semïbrunnea bedraagt 6.5 tot 6.75 mM. , bij

drie exemplaren van X^. socia 7.5 tot 7.8 mM. —Nog vind ik

vermeld (^), dat X^. socia niet zooals X, semibrmineaïxv ^qxwsX, à&

vleugels tegen het lichaam aanhoudt , noch de voorvleugels dan

eenigermate plooit.

Hyppa recülinea Esp. Van deze bij ons hoogst zeldzame Noc-

tuide werden in 1897 niet minder dan negen exemplaren gevangen
,

en wel twee te Laag-Soeren op -4 Juni en zeven te Apeldoorn ,
door de

(1) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 312 noot en Tijdschr. V.

Entom., Dl. XXXVI, 1893, p. 206.

(2) Illustr. Wochensclirift f. Entomologie, I, 1896, p. 307.
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beeren de Vos en Zack tusschen 3 en 23 Juni. Nieuw voor

Gelderland.

Hadena {Mamestrd) dentina Esp. Van deze soort werden in

1897 op verschillende plaatsen zeer donkere exemplaren gevangen.

Zoo vond ik o. a. op 29 Juni een voorwerp te Apeldoorn
, dat

op het eerste gezicht aan een exemplaar van Aporopht/la lutulenta

Bkh. var. luneburgensls Frr. deed denken.

Hadena (^Mamesfra) contìgua Vili. Tusschen 15 en 18 Juni

1897 werden drie voorwerpen door de heeren de Vos en Zack te

Apeldoorn op smeer gevangen.

Hadena [Mamestra) splendens Hb. Eindelijk weder in bet Gooi

teruggevonden; de heer Crommelin ving twee exemplaren te Hil-

versum op 15 en 22 Juni 1897.

Hadena {Bìantìioecìà) capsincola Hb. Einde Juni en begin Juli

bracht ik van Wijk aan Zee eene groote hoeveelheid vruchten

mede van Lychnis vespertina Sibth. , waarvan ik bemerkt bad
,

dat sommige door rupsen van deze of eene naverwante soort

bewoond waren. De vruchten werden in groote suikerflesschen op

zand bewaard. Na half Juli alles onderzoekende, vond ik acht

poppen; van deze trof ik er vijf in het zand aan, zonder eenig

spoor van een spinsel ; de drie overige bevonden zich , eveneens

zonder spinsel, elk in eene ledige vrucht, den kop gewend naar

de ruime opening, waarmede deze was opengesprongen. Of deze

laatste wijze van verpoppen reeds door anderen is waargenomen,

is mij niet bekend. Merkwaardig was het echter, dat de drie in

de vruchten verpopte dieren zeer spoedig, tusschen 25 en 30

Juli, uitkwamen, doch dat de andere dit niet deden en nu

overwinteren. Dat deze, evenals de genoemde drie, inderdaad tot

H. cajmncola behooren , moet weliswaar nog blijken , doch

allerwaarschijnlijkst. In dat geval is eenig verband tusschen de

plaats der verpopping en den tijd van het uitkomen moeilijk te

loochenen.

Hadena {Mamestra) serena F. In de laatste jaren gevangen te

Velsen en te Beverwijk. Voor de westzijde van Holland nog niet

vermeld.
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Mamestra adusta Esp. Deze , in de heidestreken niet zeldzame

soort, was vooral in 1897 talrijk; Laag-Soeren, Apeldoorn, Sleen

(Dr.). Nieuw voor Drenthe.

liante ochroleuca Esp. Verscheidene exemplaren werden door de

heeren Cramer en Crommelin te Houthem gevangen , overdag op

bloemen zuigend; Juli 1897.

Heliophohiis {Marnes fra) leucopìiaea View. Van een groot wijfje

dezer soort verkreeg ik tusschen de 1300 en 1400 eieren. Dat

dit aantal zoo groot was, mag voor een deel aan het individu

liggen , doch zeker is het , dat men tot het verkrijgen van veel

eieren kan bijdragen door de daartoe bestemde vlinders in eene

vochtige atmospheer te plaatsen en aan diegene, welke voedsel

gebruiken , dit geregeld in den vorm van suikerwater of verdunden

honing of stroop te verschaffen. Vlinders , in een cartonnen doosje

bewaard, dat niet vochtig gehouden wordt, zijn in den regel na

enkele dagen verdroogd. Zorgt men voor vocht en voedsel , dan

is menige vlinder 2 tot 4 weken in het leven te houden; dat dit

aan het aantal eieren ten goede komt, is duidelijk, daar die eieren,

welke eerst nog onrijp waren , dan tijd hebben tot volkomen ont-

wikkeling te geraken en ook eerst dan gelegd worden {^).

Apa'ûiea testacea Hb. Sleen (Dr.), Augustus 1897, R. A. Polak.

Nieuw voor Drenthe..

Luperina (Hadena) objecta Hb. var. /"noo^w-sBoisd. Een exemplaar

in de coll. Mohr, gevangen op smeer te Haarlem, 9 Augustus

1894.

Luperina {Hadend) scolopac'ma Esp. Een exemplaar in de coll.

Mohr. Bloemendaal, 16 Juli 1892.

Luperina {Hadena) sordida Bkh. Verscheidene voorwerpen op

smeer te Laag-Soeren, Juni 1897.

Helotropha {Hydroecia) nictitans Bkh. In aantal te Sleen (Dr.)

in Augustus 1897. R. A. Polak. Voor Drenthe nog niet bepaald

vermeld.

(1) Standfuss Handbuch d. palaearct. Gross-Schmetterlinge, 1896, p. 199,

vermeldt als maximum het getal van 987 eieren; dit werd waargenomen bij

Amphidasis betularia L.
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Gortyna flavago Esp. In aantal om Amsterdam als rups en als

pop aangetroffen in de takken van vlierstruiken, op welwillende

aanwijzing van den heer P. Teunissen, Ik merkte op, dat de top en

enkele blaadjes der bewoonde takken zwart en verdroogd waren
,

wat eene goede aanwijzing vormde. Door het uitvreten waren de

takken bovendien zoo zwak , dat deze bij lichte ombuiging knakten

en wel juist daar, waar zich het ondereinde van de rupsengang

bevond. Ook door den wind was hier en daar dit omknakken reeds

geschied. Rupsen, gestoken in nieuwe, afgesneden vliertakjes, waarvan

een gedeelte van het merg was uitgeboord, maakten de gewone zijde-

lingsche opening, die bij het uitkomen van den vlinder dienst

moet doen , niet , doch gebruikten daartoe de bestaande einde-

lingsche opening
, welke zij met eenig spinsel en mergstukjes lo.sjes

gesloten hadden. De vlinders verschenen reeds van 7 Aug. af.

No7iagria anmäineta Schmidt, Van den heer Lechner ontving

ik eenige rupsen, om eene daarvan te doen afbeelden. Daar het

daartoe gekozen dier nog al onrustig was, werd het in aether-

narcose gebracht. Deze narcose, waarbij de rups, zoodra zich

sporen van beweging vertoonden , steeds weder aan den invloed

van aether werd blootgesteld, duurde den eersten dag drie uren.

Den volgenden morgen vertoonde de rups slechts weinig bewustzijn

en zwakke beweging. Ter voortzetting van het afbeelden werd

toen telkens en telkens, 7 uur achter elkander, de invloed van

aether toegepast. Des avonds was de rups nog steeds volkomen

bewegingloos en hield ik haar eigenlijk voor dood. Den volgenden

morgen was de toestand geheel dezelfde en bestond er geene de

minste reactie op prikkels. Ruim 24 uur later er weder eens

naar omziende vond ik eene gave, goed levende pop, die

later een normalen vlinder opleverde. Niettegenstaande de ver-

dooving, waaraan het zenuwstelsel was blootgesteld geweest, was

dus de ontwikkeling tot pop doorgegaan. —De vier vlinders, die

ik verkreeg, verschenen tusschen 23 Juli en 3 Augustus.

Tap'mosiola helmanni Ev. Een gaaf manlijk voorwerp werd

door den heer de Bussy op 16 Augustus 1896 gevangen op het

landgoed Frieswijk onder Diepenveen. Door zijne welwillendheid

Tijdscku V. Entom. XL. 25
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bevindt het zich thans in mijne collectie. Nieuw voor Overijssel.

Op 23 Juni 1894 ook door mij op smeer te Velsen gevonden,

Tapinostola phragmiüdis Hb. Vier exemplaren in Juli 1897 te Mook,

waarvan één op smeer. Werd ook door de beeren de Bussy en de

Vries bij Verden gevangen. Deze soort schijnt mij toe, eene der

meest verspreide en minst kieskeurige rietvlinders te zijn. Zij komt

zoowel in de veen- als in de zandstreken voor; ik vond haar ook

te Apeldoorn en zelfs te Putten op de hooge, droge Veluwe.

Nieuw voor Limburg en Gelderland.

Calamia liUosa Hb. In September 1896 met den heer Lechner

te Zevenhuizen op dit dier jacht makende, viel het ons op, dat

deze , van een goed ontwikkelden zuiger voorziene vlinder volstrekt

niet op smeer komt , hoewel meerdere exemplaren langs de gesmeerde

boomen vlogen , welke slechts één of twee meter van het riet ver-

wijderd stonden ; op dit laatste werden toen de meeste voorwerpen

in rust aangetroffen.

- Senta maritima Tausch. De twee door den heer Lechner (^)

gekweekte voorwerpen , was hij zoo vi iendelijk , mij te schenken.

Het groote wijfje van den type heeft eene vlucht van 35 mM.

Meliana ßammeaCurt. In 1896 wederom, thans in drie exemplaren,

te Oisterwijk aangetroffen ; tweede helft van Mei.

Leucania fallens L. Dat deze Leiwania-soori twee generaties voort-

brengt, is met zekerheid vastgesteld. Of echter nog andere onzer

inlandsche soorten dit doen, meen ik inderdaad te moeten betwij-

felen. L. impura Hb. vind ik elk jaar in Juni, sporadisch nog in

Juli , doch later nooit. Mijne gevangen en gekweekte exemplaren

van L. strammea Tr. dateeren van de tweede helft van Juni en de

eerste helft van Juli, die van L. impudensUh. (^=pudori7iaSchiiï.)

van Juni en Juli, die van L. oÌ5o/6^;!a Hb., precies zooals Snellen (^)

zegt , van einde Mei en begin Juni, die van L. commaL. van einde

Mei tot in Juli en eindelijk die van L. turca L. en L. lUliargyria Esp.

van einde Juni tot einde Juli. Van al deze soorten heb ik de data

(1) Zie Tijdschr. v. Entom., Dl. XL, 1897, p. 1.55.

(2) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 402. —Eens ving ik een

voorwerp op 16 Mei.
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van verscheidene, soms van zeer vele voorwerpen kunnen conlrô-

leeren (^). Mijne twee exemplaren van L. liltoralis Curl, zijn \a.i\ il

,luni en van 4 Juli , wat weinig bewijst , doch met de opgenoemde

soorten overeenkomt. Van de overige, hoogst zeldzame inlandsche

soorten, is het uit den aard der zaak moeilijk iets te bepalen,

daar zij zoo zelden gevangen zijn. Komt er nu en dan in het

najaar eens een enkel voorwerp van onze Leiccania-soorlen (met uit^r

sluiting van L. pallens, die vooral in September talrijk kan zijn)

voor, dan geloof ik bepaald, dat dit te vroeg uitgekomen exem-

plaren zijn, die geene nakomelingschap voortbrengen. Bij ver-

scheidene Hadena- {Mamestra-) soorten meen ik hetzelfde te hebben

opgemerkt.

Leucania impudens Hb. Een voorwerp uit eene rups gekweekt,

die in het voorjaar van 1896 uit rietstoppels van Oisterwijk te

voorschijn kwam. In 1897 in verscheidene exemplaren gevangen

te Wijk aan Zee en te Mook. Nieuw voor Limburg.

Leucania obsoleta Hb, In 1896 in aantal uit rielstoppels van

Oisterwijk gekweekt. Nieuw voor Noord-Brabant.

Leucania turca L. Jaarlijks niet zeldzaam te Apeldoorn; in 1897

daar en te Mook talrijk,

Cerigo matura Hfn. Sleen (Dr.), Augustus 1897, R. A. Polak.

Voor Drenthe nog niet vermeld

Agrotis comes Hb. (= stibsequa Esp.). Een zeer klein exemplaar,

van slechts 30 mM. vlucht, in de coll. Mohr. Bij Haarlem als

imago gevangen,

Agrotis pronula L. Op 27 Juni 1894 ving ik te Bloemendaal

een exemplaar van slechts 45 mM, vlucht.

Agrotis fimbria L. Deze schijnt na 1894 weer zeldzamer te zijn

geworden. Een exemplaar te Mook op 11 Juli 1897.

Agrotis janthma Esp, Een exemplaar in de coll. Mohr, Haarlem

7 Augustus 1894. De vlucht mijner inlandsche , als imago gevangen

exemplaren , wisselt af van 34 tot 42 mM.

(1) Zie ook: Nachtelijke excursies te Bussum. Tijdschr.v.Entom., Dl. XXXVI,

1893, p. 6 tot 9.
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Agrotis interjecta Hb. Een exemplaar in de coll. Mohr. Haarlem
,

Augustus 1890.

Agrotis castanea Esp. var. negleda Hb. Een exemplaar te Putten

(Veluwe) op 12 September 1896.

Agrotis hrunnea F. In aantal te Mook, Juli 1897.

Agrotis signum F. (= sigìna Hb.) In aantal te Mook, Juli 1897.

Nieuw voor Limburg.

Agrotis praecox L. Eene rups in Mei 1 892 te Oud- Valkeveen
,

gem. Naarden , aan het Zuiderzee-strand.

Agrotis saucia Hb. Verscheidene exemplaren van den type te

Lochem, 14 tot 17 Sept.; 1 van den type en 3 van de var,

margaritosa Haw. te Putten (Veluwe), 11 tot 13 Sept.; 1 van

den type te Apeldoorn op 7 October; alles in 1896.

Agrotis molotliina Esp. (= ericae Boisd.). Van deze zeldzame

Agrotis-soort werden in 1897 verscheidene exemplaren op smeer

gevangen. De beeren de Vos en Zack vingen nl. ieder drie voor-

werpen te Apeldoorn tusschen 3 en 21 Juni, de beeren de Vries

en Lechner en ik maakten er een negental buit te Laag-Soeren

tusschen 3 en 11 Juni, terwijl de heer Crommelin ook nog een

exemplaar aan den Plasmolen (Mook) ving op 30 Mei. Nieuw

voor Limburg. In 1896 ving ik reeds op 22 Mei een exemplaar

te Oisterwijk. Van twee wijfjes van Laag-Soeren werden eieren

verkregen, welke een flink aantal rupsen leverden, die (in bare

jeugd in de reeds besproken glazen buizen), gevoed met gewone

heide (Calluna) , uitmuntend gedijden. Later stierf nu en dan wel

een enkel voorwerp, doch over het algemeen gelukt de kweek

voorloopig goed, zoodat ik in September een 40-tal volwassen

rupsen bezat. Half October gaat de helft in eene kist, builen

ingegraven (zie bij Bombyx pini) , waarin een paar heidepollen ge-

plant zijn ; de andere helft blijft in huis in eene groote gazen

vlucht , eveneens met zand , mos en beideplanten toegerust. Volgens

Standfuss (i) beginnen de rupsen, die na den winter niet meer

(1) Stettiner Ent. Ztg., 1884, p. 201. Standfuss zegt in deze mededeeling, dat de

: rupsen haar eigenaardig „berijpt" voorkomen verschuldigd zijn aan microscopische

•wasdeeltjes, die de rups tevens tegen de vocht zouden beschermen. Bij beschouwing
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eten , zich reeds einde Januari in te spinnen ; ééne rups vond ik reeds

in dezen toestand op 14 October, terwijl de andere nog rondkropen.

Agrotis nigricans L. Een exemplaar in de coll. Mohr; Haarlem

7 Augustus d894. Twee exemplaren te Sleen (Dr.), Augustus

1897, R. A. Polak. Nieuw voor Drenthe.

Agrotis cursoria Hfn. Een volkomen gaaf paar in de collectie

Mohr ;
Haarlem. Bij het wijfje was geen datum vermeld , doch de

man werd gevonden in het Kenaupark op 3 Augustus 1894.

Caraérina ( Grammesia) trigrammica Hfn. var. hilinea Hb, Het

voorkomen dezer variëteit in ons land is nog niet voldoende vast-

gesteld. Al wat er van bekend is, is de opgave in de Bouw-

stoffen e) met een (?). Gedurende ons verblijf te Laag-Soeren

vonden de beeren de Vries en Lechner en ik er een twaalftal op

smeer. De type was daar gelijktijdig bij honderden aanwezig

en bepaald « de » vlinder op de gesmeerde boomen. Later vernam

ik , dat ook de beeren de Vos en Zack ieder een paar exemplaren

van de var. te Apeldoorn gevangen hadden, eveneens op denzelf-

den tijd, nl. tusschen 4 en 16 Juni.

Mania viaiira L. Verscheidene exemplaren op smeer te Houthem
,

langs do Geul. Juli 1897. Gramer, Crommelin , de Vries.

Hi/drelia {Erastria) unciila Cl. Komt ook op smeer; Mook,

Juli 1897. Nieuw voor Limburg.

Boletolia fuliginaria L. Mook, Juli 1897; Sleen (Dr.), Polak,

JuH 1897.

Hypena [Bomolocha) fotdis Thnb. (= crassalis F.). Vrij talrijk

op smeer te Mook, Juli 1897.

Hypenodes costaestrigalis Stepb. werd in verscheidene exemplaren

door den heer de Vos en mij gevonden op smeer in een vochtig

bosch op het landgoed de Cloese onder Lochem op 21 Juni,

en terzelfder plaatse opnieuw in het midden van September 1896.

Andere exemplaren , die ik bezit , zijn van 8 Augustus (Apeldoorn)

onder het microscoop kan ik hier niet het geringste van ontdekken. Het waas
was er evenmin met een penseel met chloroform van te verwijderen. Het is de

huid zelve , die dit eigenaardige voorkomen bezit.

(1) Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland, Dl. I, 1853, p. 261.
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en van 18 Augustus (Venlo). De tweede generatie mag dus wel

gerekend worden al in Augustus te vliegen.

Zanclognatha tarsijilumalis Hb. Talrijk te Mook, Juli 1897, op

smeer. Uit eieren gekweekte rupsen groeiden voor een klein

gedeelte snel en leverden den vlinder in September; één exem-

plaar overwintert als pop, de groote massa doet dit als halfwassen

rups. Mijne ondervinding is dus dezelfde als die van den heer

Snellen (»).

Aethia (^Sophronia) emortuaUs Schiff. Een exemplaar te Laag-

Soeren, 9 Juni 1897; een tweede te Mook, 14 Juli 1897.

Odotitopera bidentata Cl. Een te Laag-Soeren gevangen wijfje

legde een groot getal eieren. Het kweeken ging gemakkelijk

totdat de rupsen bijna volwassen waren, doch toen trad bij de

eene voor, bij de andere na dezelfde «sufheid» in, welke in

Sepp zoo juist beschreven is en die met den dood eindigde.

Slechts enkele brachten het tot de verpopping. De grond kleur

van alle rupsen was geelbruin. Te Apeldoorn vond ik eene zwarte

rups met enkele mosgroene vlekjes (^). Ook deze was «suf»,

wilde niets eten en stierf. De heer de Vos deelde mij mede,

dikwijls hetzelfde ondervonden te hebben. Hoewel soms (^) de

teelt zeer voorspoedig gaat, zijn er, zooals blijkt, ook dikwijls

moeilijkheden aan verbonden.

Nemoria vernarla Hb. Van deze soort, die alleen als in Zuid-

Limburg voorkomende vermeld staat, bezit ik twee exemplaren,

gekweekt uit rupsen , welke van Medenbach de Rooy te Arnhem

gevonden had. De vlinders verschenen op 9 en 27 Juni 1872.

Nieuw voor Gelderland.

Acidal'm emarginata L. Een buitengewoon donker exemplaar

werd mij geschonken door den heer Lechner, die het op 22 Juli

1896 te Zevenhuizen aantrof.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXVI. 1893, p. 220.

(2) Zooals in Sepp is afgebeeld, Dl. VII, PI. 43, Fig. 1, doch met meer

zwart en minder groen.

(3) Snellen, Vlinders vap Nederland, Macrolepidoptera
, p. 521,
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Âcidalia strigilaria Hb. (= nigropunctata Hfn.). Uiterst talrijk

te Mook, Juli 1897.

Boarmia abietaria Hb. Van deze zeer zeldzame soort , die nog

alleen in twee exmplaren te Apeldoorn werd aangetroffen , vonden wij

op 9 .Tuli 1897 een afgevlogen wijfje op smeer te Mook. Nieuw voor

Limburg. Ik hield het voorwerp ter eierlegging vochtig en voedde

het, doch tot op 16 Juli zonder succes. Tusschen dien datum en

den 21 sten werden evenwel nu en dan enkele eieren gelegd, in

het geheel zestien. Alles wees er op , dat de vlinder de meeste eieren

al vroeger gelegd had, Den 22sten stierf de moedervlinder en den

23sten kwamen de eerste rupsjes uit. Aan deze zette ik wolwilg,

eene soort treurwilg, berk en eik voor; zij kozen het eerste. Tot

nog toe, October 1897, maken zij het best en is er nog geen

een gestorven; de kweeking geschiedt voorloopig, zoolang zij eten,

in een paar glazen buizen. Toen onlangs wolwilg mij begon te

ontbreken, zette ik aan de rupsjes weder de treurwilgsoort voor,

die zij even gaarne bleken te lusten. De lengte bedraagt thans

ongeveer 15 Mm.; groeien doen zij nu niet meer; zij zijn heel

wat kleiner dan B. rohoraria Schiff, in de overwintering. Als zij

ophouden te eten, worden ze in een gazen kooi voor een open

venster gehangen. De uitslag dezer zeldzame kweekerij zal later

worden medegedeeld,

Gnophos ohscuraria Hb. Zweelo (Dr.), 29 Juli 1897, R. A.

Polak. Nog niet bepaald voor Drenthe vermeld.

Fidonia limharia F. Twee exemplaren te Mook, Juli 1897.

Meerdere exemplaren te Sleen (Dr.), Augustus 1897 , R. A. Polak.

Nieuw voor Drenthe.

Bapta himaculata F. De heer de Vries vond een verdronken

exemplaar op de oppervlakte van een slootje te Laag-Soeren
;

Juni 1897.

Phasiane petraria Hb. Te Oisterwijk werden in Mei 1896 ver-

scheidene exemplaren door den heer de Vi'ies en mij uit adelaars-

varen opgejaagd.

Lobophora carpinata Rkh, Een wijfje te Leusden bij Amersfoort

op 15 April 1897; J. Jaspers Jr. Nieuw voor Utrecht.
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Lolophora sexalisata Hb. Deze soort komt op smeer
,

gelijk

bleek door de vangst op die wijze van 2 exemplaren te Mook,

Juli 1897.

Cidaria certata Hb. Deze, nog nergens anders waargenomen

soort, blijft steeds te Apeldoorn voorkomen; ook in 1896 en 1897

is zij daar gevangen.

Cidaria plumbaria F. var. luridaria Bkh. Oosterbeek, 17 Juli 1881.

Cidaria fulvata Forst. Zeer algemeen in de duinen tusschen

Velsen en Wijk aan Zee, waar veel wilde rozen {Rosa canina L.)

groeien; Juli 1896, doch toen afgevlogen,

Cidaria variata Schiff. Vliegt nog tot half October,

» rubidata F. Laag-Soeren , 7 Juni 1897.

» decolorata Hb. In aantal te Wijk aan Zee in het laatst

van Juni 1897, doch toen reeds afgevlogen. Het was op eene plek
,

waar veel Lychnis vespertina Sibth. groeide, in welker vruchten,

zooals bekend (i) is, de rups leeft.

Eupithecia linariata F. Van den heer van den Brandt ontving

ik een exemplaar, te Venlo gevangen op 1 September. Dit wijst

er wel op, dat ook bij ons eene tweede generatie zich kan ont-

wikkelen, of dat enkele voorwerpen vóór den winter uitkomen.

Nieuw voor Limburg.

EupitJiecia phimbeolata Haw. Oisterwijk, 18 Mei 1894.

(1) In het Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXIX, 1896, p. Lil, deelt de heer

Heylaerts mede, dat de rups van dezen vlinder in Hofmann's rupsenwerk „zelfs

niet opgegeven" wordt. Dit is eene vergissing, die stellig daardoor is ontstaan,

dat de naam decolorata bij Hofmann in den index vergeten is. Op p. 252 vindt

men de beschrijving, waarin ook vermeld wordt, dat zij leeft: „einzeln in den

Kapseln von Lychnis diurna und vespertina."

VERBETERING.

Op p. 233 moet de zinsnede, regel 6 vanboven, beginnende met „Merkwürdig"

en eindigende met „Schienenlänge", vervallen.


